Dijous, 1 de juliol de 2021

Exemplar gratuït

Plantegen construir un parc temàtic
amb més de 20 hotels en ple Pirineu
Diverses entitats ecologistes denuncien que es segueixi apostant
per un model turístic massificat

El grup d’inversors internacionals defensa que es crearien a la
zona uns 4.000 nous llocs de feina

La ubicació es trobaria en algun punt entre la
Vall d’Aran i el Cap de Creus, al Pirineu català
Segons ha pogut saber aquest
diari, un grup d’empresaris i
inversors internacionals estan
estudiant la possibilitat de desenvolupar, en ple Pirineu, un
macroprojecte liderat per un
parc temàtic dedicat a la neu.
El projecte, que s’ha filtrat a la
premsa, inclou la construcció de
més de 20 hotels, restaurants,
centres comercials, dues sales

per a concerts i pistes d’esquí,
entre d’altres equipaments. S’hi
realitzarien tot tipus d’activitats
com ara l’esquí, el patinatge sobre gel, els passejos a cavall, el
tir amb arc, les excursions amb
raquetes de neu, les rutes amb
moto de neu i també hi hauria
un circuit d’aventura pels més
menuts.
La inversió podria superar els

1.000 milions d’euros i es crearien uns 4.000 llocs de feina. De
moment es desconeix la ubicació que podria acollir el parc
temàtic, tot i que sembla que hi
ha diverses opcions sobre la taula. Diversos grups ecologistes ja
han posat el crit al cel i avisen
que no permetran més impactes
al territori que fomentin un
model de turisme massificat.

Els inversors internacionals
• Sou un grup internacional d’inversors i empresaris. Busqueu una zona
al Pirineu català per a desenvolupar el vostre projecte: un gran parc
temàtic dedicat al món de la muntanya i la neu amb atraccions, zones
esportives i de lleure, hotels, restaurants, zones comercials i espais per a
grans concerts.
• Teniu experiència com a empresaris i també heu desenvolupat projectes
semblants en altres països però teniu un ‘petit’ hàndicap: no coneixeu
aquest territori en produnditat ni hi teniu lligams de cap tipus. Per tant,
és possible que necessiteu l’ajuda i la implicació de diferents actors per
a poder executar el projecte amb èxit.
ELS VOSTRES ARGUMENTS
• Teniu una carència important
de consciència ambiental, per
simple desinterès o per falta de
coneixement. No us presenteu massa
receptius davant de l’argumentació
ecologista.

• La vostra prioritat serà poder
executar el projecte per a recuperar la
inversió i poder generar beneficis el
més aviat possible.

el següent argument principal: el
projecte portarà riquesa al territori i
generarà una quantitat important de
llocs de feina (uns 4.000). Si centreu
el discurs en això, podreu esquivar
d’altres qüestions polèmiques com
l’alçada que tindran els edificis, els
subministraments energètics que
necessitareu, el consum d’aigua que
hi haurà al complex... Podeu posar
l’exemple d’altres parcs temàtics que
han portat riquesa, ocupació i diners
allà on s’han establert.

• Sabeu, per experiències anteriors, que • També podeu posar condicions a
el projecte generarà controvèrsia i
l’administració, fent una espècie de
una forta oposició d’alguns col·lectius
‘xantatge’: reactivareu l’economia de
locals. Per tant ja us podeu imaginar
la zona (segons vosaltres) però a canels arguments contraris que sorgiran.
vi voleu una rebaixa fiscal o bonificacions que facin desaparèixer diferents
• Per a defensar el vostre projecte i
traves burocràtiques i de la legislació
intentar buscar suports fareu servir
ambiental.

Els grups ecologistes
• Sou diferents grups ecologistes, alguns ubicats al Pirineu català. Us
heu assabentat per la premsa que un grup d’empresaris internacionals tenen intenció de crear un parc temàtic en alguna zona encara no
concretada del Pirineu. Llegint la lletra petita de la notícia, us porteu
les mans al cap i de seguida us activeu per a obtenir-ne més informació.
• Porteu molts anys treballant per al desenvolupament sostenible i
respectuós amb l’entorn, lluitant contra el canvi climàtic i fent una
tasca important d’educació ambiental envers la societat. Creieu que el
futur parc temàtic atempta contra els valors que vosaltres defenseu.

ELS VOSTRES ARGUMENTS

• Busqueu el suport dels partits polítics
o, almenys, que escoltin les vostres
peticions.

• Evidentment, esteu d’acord amb què
les persones puguin tenir una feina
per guanyar-se la vida (els empresaris • Us podeu unir a associacions veïnals i
defensen que crearan uns 4000 llocs
culturals del territori per aconseguir
de feina al territori) però defenseu un
un major consens i tenir més força
model econòmic diferent, alternatiu,
per influir en les negociacions.
menys agressiu amb l’entorn i allunyat
d’un turisme de masses que destrueix • En cas que els partits polítics i el
el patrimoni natural. Aposteu pel
Govern arribin a un acord amb els
desenvolupament de petits projectes
empresaris per a tirar endavant el
sostenibles i en xarxa.
parc temàtic, podeu proposar la
realització d’un referèndum perquè
• Aneu a per totes. No veieu possible
sigui el poble, de forma democràtica,
que el projecte s’adeqüi a la
qui decideixi el futur del territori.
normativa existent i respecti el medi
ambient i per això reclameu que es
• Podeu realizar accions de protesta
retiri completament i que mai es
originals i mediàtiques per a poder
porti a la pràctica.
aparèixer als mitjans de comunicació.

El Govern de la Generalitat
• Sou un dels actors principals del joc i recaurà sobre vosaltres la
responsabilitat final de donar llum verda al projecte del parc temàtic o,
al contrari, forçar la seva retirada.
• Tant els partidaris del parc temàtic com els seus detractors us
pressionaran i voldran que us posicioneu al seu favor. Per tant, haureu
de fer equilibris per gestionar la situació sense que s’acabi provocant
un xoc entre les dues parts.
• Vosaltres, d’entrada, recolzeu el projecte del parc temàtic perquè voleu que es creïn llocs de feina a la zona i creieu que és una prioritat
reactivar l’economia. Tot i això, no esteu disposats a cedir davant totes
les exigències del grup d’empresaris i defenseu que s’han d’acollir a la
normativa fiscal i ambiental en vigor.
• Algunes de les entitats bancàries que pretenen participar en el projecte us pressionen perquè li doneu el vistiplau. Aquestes entitats són
les mateixes que us han concedit crèdits en els últims anys per finançar
les vostres campanyes electorals.
ELS VOSTRES ARGUMENTS
• La vostra prioritat és la reactivació
econòmica i sou un grup que defensa el sistema econòmic liberal.
Per tant, creieu que si hi ha un grup
d’inversors que volen portar diners i
riquesa a la zona, s’ha d’aprofitar.
• També creieu que seria una bona
manera de millorar el dèficit pressupostari de la Generalitat, ja que
hi hauria un augument d’ingressos
públics a través dels impostos que

pagarien els constructors del parc.

• Igual que el grup d’empresaris, podeu
subratllar les bondats del projecte,
i la creació d’ocupació que comportaria. Tot i això, no esteu disposats a
cedir a totes les seves exigències en
quant a la relaxació de la legislació
ambiental, per exemple.
• No us voleu posar a la gent del territori en contra i defensareu un projecte que atempti el menys possible
contra l’entorn i el medi ambient.

Partits polítics a l’oposició
• Sou un grup heterogeni de partits polítics que no esteu al poder en
aquest moment. La majoria creieu en un model econòmic diferent, que
prioritzi la conservació i el respecte al medi ambient. Però el que realment us cohesiona i us uneix ara, tot i les diferents ideologies, és que
voleu utilizar l’estratègia del desgast al Govern per erosionar-lo i tenir
més opcions d’accedir al poder en les següents eleccions.
• Per fer molt de soroll mediàtic, us posicioneu amb els grups ecologistes
i les entitats veïnals i culturals que s’oposen al projecte.
• Podeu organitzar actes de protesta o participar en els actes organitzats
per les agrupacions de defensa del territori.
• Dins els vostres partits polítics teniu algunes veus discordants: alcaldes de municipis on podria ubicar-se el parc temàtic i que el veuen amb
bons ulls perquè voldrien beneficiar-se dels ingressos pel pagament
d’impostos que aquest generaria. Tindreu feina per anar tots a una...
ELS VOSTRES ARGUMENTS
• Sereu la veu de les entitats ecologistes, veïnals i culturals al Parlament.

• Esteu d’acord amb la creació de llocs
de feina però no a qualsevol preu.
No pot ser que per crear 4.000 llocs
de feina es posi en risc una part
important del patrimoni natural
dels Pirineus, incloent-hi hàbitats i
espècies de flora i fauna sensibles.
• Posareu molt d’èmfasi en la part del

projecte que agreujaria el problema
del canvi climàtic: criticareu els consums energètics i d’aigua que tindria
el parc temàtic i el seu model insostenible amb l’entorn.

• Podeu incentivar la creació d’una
plataforma que s’oposi frontalment
al projecte i que uneixi de forma
transversal les diferents entitats
del territori (partits polítics, associacions veïnals, culturals, ecologistes...).

Hotelers, restauradors, botiguers
• Representeu els interessos dels empresaris hotelers, restauradors i
de les botigues de grans marques comercials que s’instal·laran dins el
complex del parc temàtic dels Pirineus.
• Creieu en el projecte i el defenseu, per les grans possibilitats de negoci
que us ofereix. Segons el grup impulsor del projecte, seran centenars
de milers les persones que visitaran l’espai cada any, de manera que
els ingressos que es podrien generar serien molt importants.
• El Parc temàtic us ofereix la possibilitat de fer noves inversions i fer
créixer les vostres respectives empreses, augmentant també la facturació i el nombre de treballadors contractats. Seríeu els grans generadors d’ocupació del projecte.

ELS VOSTRES ARGUMENTS
• Penseu que els grups ecologistes
sempre posen traves al desenvolupament econòmic i no permeten que
es reactivi l’economia després de les
greus crisis econòmiques encadenades en els últims anys.
• Creieu que no és decent que hi hagi
oposició davant un projecte que estima crear uns 4.000 llocs de feina
directes.

• Podeu defensar que, de la mateixa
manera que a la costa catalana (la
Costa Daurada), el gran parc de Port
Aventura ha portat riquesa, pros-

peritat i ocupació a la zona, també ho
farà el parc temàtic dels Pirineus. En
aquest sentit, voleu convèncer als escèptics que cal seguir el model d’èxit
de Port Aventura i d’altres parcs
temàtics semblants. ‘Si funciona en
d’altres llocs, també pot funcionar
aquí’.

• Teniu molt bona relació amb el
grup que representa el Govern
de la Generalitat, ja que un dels
consellers havia estat representant
de la patronal dels hotelers. En
aquest sentit, teniu certa capacitat
d’influència en la presa de decisions
del Govern i us en voleu aprofitar.

Petits productors del territori
• Sou un grup que aglutina els petits productors de la zona dels Pirineus:
ramaders, agricultors, apicultors, flequers, artesans,... Us heu assabentat del projecte del parc temàtic a través de la premsa i esteu molestos
perquè no s’ha comptat amb vosaltres per a res i perquè veieu perillar
encara més la supervivència dels vostres petits projectes.
• En cas de portar-se a la pràctica el parc temàtic, creieu que afavorirà
a les grans marques comercials però no a vosaltres, ja que els hotels,
restaurants i botigues que es preveu que s’hi construeixin no serviran
els productes de proximitat del territori, sinó que n’oferiran d’altres
de fora, a preus baixos, i que tenen al darrera grans campanyes
publicitàries i de màrqueting.

ELS VOSTRES ARGUMENTS
• Davant aquest panorama, podeu decidir fer front comú amb les associacions ecologistes, culturals i veïnals
que també sembla que s’oposaran
al projecte de construcció del parc
temàtic.
• El projecte no afavorirà els interessos de la població local ni dels productors locals ja que serà desenvolupat per persones de fora que no
comptaran amb els productes del
territori i que a més, segurament,
s’enduran i invertiran els beneficis
generats lluny d’aquí.
• Podeu considerar la possibilitat

d’unir-vos a la plataforma unitària
que podrien crear les entitats i
alguns dels partits polítics amb
l’objectiu de no quedar-se de braços
plegats i treballar per aturar el projecte el més aviat possible.

• Penseu que l’administració hauria de
promoure i impulsar els petits productors, que s’oposen al model productiu industrial i que afavoreixen
unes relacions laborals més justes,
minimitzant el consum d’energia i la
generació de residus. En aquest sentit, creieu que el parc temàtic va en
contra d’aquests valors i no el voleu
a casa vostra, ni enlloc.

Parcs Naturals del Pirineu
• Els directors de diferents parcs naturals del Pirineu català us uniu
per a poder defensar de forma conjunta i més efectiva els interessos
d’aquests espais protegits: els Parcs Naturals de la Zona Volcànica de
la Garrotxa, del Cap de Creus, de les Capçaleres del Ter i del Freser,
del Cadí-Moixeró i de l’Alt Pirineu. També integreu al Parc Nacional
d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici i altres espais naturals protegits com el Massís del Pedraforca o l’Albera.
• Pel que sembla, el Govern de la Generalitat no us està fent partíceps
directes del debat sobre la construcció del parc temàtic i no hi esteu
d’acord perquè penseu que hi teniu molt a dir.

ELS VOSTRES ARGUMENTS
• Teniu ganes de participar de la decisió o debat sobre la construcció
del parc temàtic i així ho sol·liciteu
als òrgans superiors de la Generalitat, fent sentir el vostre malestar
per no haver-ne estat informats amb
antel·lació.

• Podeu demanar una reunió conjunta
amb els diferents grups polítics i el
Govern.

• Esteu preocupats perquè, de moment, hi ha una incertesa total sobre
la ubicació concreta del futur parc
temàtic i us preocupa que pugui
afectar territori inclòs en alguns dels
espais protegits del Pirineu català.

• Heu escoltat, a través els mitjans
de comunicació, que els empresaris
• Plantegeu-vos si voleu pressionar el
impulsors del projecte estan demanGovern perquè no es deixi doblegar
ant una relaxació de la normativa
davant les exigències dels empresaambiental i poder iniciar les obres
ris i mantingui fil per randa la legisabans de la realització del correspolació ambiental i fiscal actual. D’altra
nent Informe d’Impacte Ambiental.
banda, com que ells són els vostres
De fer-se realitat, podria establir un
superiors, podeu optar per fer el que
precedent molt perillós per projectes
us diguin.
futurs i ho voleu evitar.

Associació de persones a l’atur
• Sou un grup de persones de mitjana edat i que porteu molt de temps a
l’atur. Tot i estar realitzant una recerca activa de feina, no trobeu oportunitats laborals i esteu en una situació límit, tant a nivell econòmic (la
prestació per desocupació que cobreu és molt reduïda i no us permet
pagar les vostres despeses) com de benestar emocional.
• Desitgeu trobar una feina per a millorar la vostra situació econòmica
però també per restaurar la vostra autoestima i poder-vos sentir de
nou persones útils i no marginades pel mercat laboral.
• Esteu organitzades i organitzats en una associació sense ànim de lucre
que impulsa diferents activitats de caire social i solidari.

ELS VOSTRES ARGUMENTS

• No enteneu la posició dels grups
ecologistes ni dels partits polítics a
• Com d’altres dels protagonistes
d’aquest entramat, us heu assabentat
l’oposició i us enrabia que no pensin
de la possible construcció del parc
en vosaltres ni en les vostres possitemàtic dels Pirineus a partir de la
bilitats laborals.
premsa.
• Esteu en un moment d’extrema necessitat i creieu que resoldre situa• D’entrada, esteu il·lusionats perquè
podria ser una bona oportunitat per
cions com la vostra hauria d’estar
retornar al mercat laboral i poder
molt per davant de consideracions
tenir una feina més o menys estable.
mediambientals o sobre el canvi
Creieu que hi haurà una demanda
climàtic. Sentiu que estan jugant amb
important de feina, ja que es crearan
el vostre pa.
uns 4.000 llocs de treball, i que vosaltres en podríeu resultar benefici- • Podeu considerar si voleu demanar
ats.
alguna reunió amb els diferents
partits polítics i amb el Govern de
la Generalitat per traslladar-los les
• Teniu ganes que es porti a la pràctica
el projecte i que no s’hi posin traves.
vostres demandes de forma directa.

Agències de viatges i similars
• Us heu assabentat del projecte a través dels mitjans de comunicació i
d’entrada el veieu amb bons ulls, ja que us podria obrir noves possibilitats de negoci.
• Podríeu arribar a un acord amb els hotelers, restauradors, botiguers i
d’altres empresaris del futur parc temàtic per fer-hi arribar centenars
d’autobusos de turistes cada any i repartir-vos el ‘pastís’.
• Podríeu oferir paquets i experiències de cap de setmana al futur complex amb activitats programades, estades als hotels i àpats inclosos.

ELS VOSTRES ARGUMENTS
• La construcció del parc temàtic sembla que us pot interessar de cara a
oferir noves destinacions dins els
vostres paquets d’activitats.

• Si el complex turístic es converteix
en un pol d’atracció de visitants de
tot el món, com sembla que prediuen
els seus impulsors, vosaltres també
en podríeu resultar beneficiats per
l’augment en el volum de feina i clients i, per tant, de la facturació de les
vostres empreses.
• Podríeu contemplar la possibilitat
de crear algun tipus de vincle o
associació amb la resta d’actors
implicats que estan a favor de la
construcció del parc temàtic (els

hotelers, els restauradors o les
empreses d’activitats esportives de
muntanya), amb l’objectiu de fer
pressió a l’administració perquè
permeti el desenvolupament del
projecte.

• També us podríeu plantejar demanar
una reunió amb l’administració
(Govern de la Generalitat) per deixar
clara la vostra postura.

• Davant un possible debat amb els
actors contraris al parc temàtic, vosaltres creieu que la prioritat és la recuperació econòmica, encara que aquesta s’encamini a través de projectes
que tinguin un impacte i un cost ambiental elevat. En aquests sentit, veieu
els arguments ecologistes com una
trava pel progrés econòmic.

Empreses d’esports de muntanya
• Sou un dels grups més heterogenis i amb més complexitat i debat intern ja que l’integreu grans empreses d’esports d’aventura, petites empreses i autònoms. Us dediqueu a fer guiatges o gestioneu activitats,
com per exemple raquetes de neu, esquí de muntanya, etc.
• D’entrada, es podrien crear dues posicions enfrontades dins el grup:
la part que respresenteu a les grans empreses estaríeu a favor del parc
temàtic per les possibilitats de negoci que us ofereix. La resta, en canvi,
hauríeu optat per la desconfiança i veieu amb recel la construcció del
complex turístic perquè fomenta un model massificat que no és coherent amb la vostra manera d’entendre la muntanya.

ELS VOSTRES ARGUMENTS

que, davant l’augment de la demanda
d’activitats, necessitin ampliar la
seva plantilla de treballadors.

• Els reperesentants de les grans empreses d’esports creieu que el parc
temàtic permetria a moltes persones • També sou sensibles a la conservació
gaudir de la natura i sobretot a vosaldels valors naturals, dels hàbitats
tres gaudir d’importants i suculents
i ecosistemes i esteu a favor de la
beneficis.
protecció de la flora i la fauna dels
Pirineus. Creieu que la construcció
• Els petits empresaris i autònoms, en
del part temàtic no és compatible
canvi, teniu bona sintonia i relació
amb aquests valors.
amb els gestors dels Parcs Naturals
i us sentiu més propers a la seva
posició en defensa del territori i dels
seus valors naturals. De totes maneres, el futur parc temàtic tampoc
sembla que us hagi de generar gaires
possibilitats de feina, més enllà de
ser absorbits per les grans empreses
del sector i treballar per a ells, en cas

Instruccions del joc de rol i
decisió final

DELIBERACIONS INICIALS
• A través de la descripció dels diferents personatges i dels seus arguments inicials, facilitats en aquesta guia, heu de posar-vos a la
pell dels actors implicats en el procés i que us ha tocat representar.
Penseu què suposaria per a vosaltres la construcció d’aquest parc
temàtic als Pirineus.
• A partir d’aquí, heu d’analitzar quins serien els avantatges, les oportunitats i els inconvenients i debatre-ho dins del grup de cada personatge, per anar donant forma a la vostra opinió.
• Per acabar aquesta primera part del joc, us haureu de posicionar
sobre el projecte i decidir si esteu d’acord amb la seva construcció,
si voleu que es porti a la pràctica però amb matisos o millores que hi
voleu incorporar, o si us posicioneu totalment en contra.

Instruccions del joc de rol i
decisió final
LA DECISIÓ FINAL
• Ara que ja teniu clara la vostra posició i argumentació a nivell dels diferents personatges, es tracta que pugueu arribar a decidir entre totes i
tots el futur del parc temàtic i dels Pirineus.
• Es tracta, en aquest cas, d’un final obert en què podeu escollir diferents
camins per arribar a la decisió. D’una banda, podeu deixar que la decisió la prengui de forma unilateral el Govern de la Generalitat, després
de parlar, reunir-se i suportar les pressions de totes les parts implicades. De l’altra, podríeu arribar a un acord per a la celebració d’un
referèndum o consulta popular en què tothom (els diferents personatges) pugui dir-hi la seva i votar. En aquest cas, el resultat seria vinculant.
OPCIONS

DECISIÓ
UNILATERAL

CONSULTA
POPULAR

LA DECISIÓ FINAL

Instruccions del joc de rol i
decisió final
LA DECISIÓ FINAL
• Tant si escolliu la via unilateral com la del referèndum, haureu de decidir com serà aquest hipotètic parc temàtic: si s’acceptaran les reclamacions de l’equip d’empresaris impulsor del projecte (demanaven, per
exemple, bonificacions fiscals o una eliminació de traves burocràtiques
i relaxar la legislació ambiental), si es rebaixarà la dimensió del projecte (es farà un parc temàtic en una superfície més petita, amb menys
edificacions i menys consum energètic), o si el projecte es rebutjarà al
100% i quedarà per sempre més en un calaix.
APROVACIÓ DEL PROJECTE ‘AMPLIAT’
QUÈ
DECIDIM?

Incloent una relaxació de la legislació ambiental i fiscal

APROVACIÓ DEL PROJECTE ‘REDUÏT’
Amb una superfície més petita i menys consum energètic

REBUIG AL PROJECTE EN LA SEVA TOTALITAT

• En el cas que escolliu la votació o consulta, abans de votar haureu
d’escollir una persona que serà la representant de cada personatge
(per exemple, un representant dels empresaris, un representant dels
grups ecologistes, etc). Els i les representants emetran el vot (ho podeu
fer a mà alçada) i justificaran el perquè del ‘sí’ o del ‘no’ al projecte, a
partir dels arguments que heu escollit i debatut durant la primera part
del joc.
ENDAVANT, EL FUTUR DELS PIRINEUS ÉS A LES VOSTRES MANS!

